
Flädergårdarna.
Sektion genom köksvägg i skala1:20

Lite om Flädergårdarna.

Karin reser sig upp ur sängen. Hon tar på sig sin morgon-
rock, går ut i köket och trycker igång kaffebryggaren som 
hon förberett kvällen innan. Under tiden kaffet droppar ner 
i kannan, brer hon en smörgås. Grovt bröd med färskost 
och en delad rädisa. I brevinkastet bredvid köksbordet  
ligger morgontidningen. Karin lägger den tillsammans med 
smörgåsen och en kaffekopp på en bricka. Kaffet är färdigt. 
Karin häller upp en kopp, och bär brickan genom vardags-
rummet, och sätter sig på terrassen utanför. Det är ganska 
tidigt en försommarmorgon. Karin drar ihop morgonrocken 
lite tätare och väntar på att morgonsolens strålar och det 
varma kaffet ska värma upp henne lite grand. Bakom kaffet 
doftar det av fuktigt gräs och svagt av fläderblommorna.

“Hvor hylden ej vil gro, kan mennesket ikke bo”

Ett par hus bort på den cirkulära innergården öppnas  
dörren och Karl skjuts ut i rullstol på terrassen av sin  
assistent. Karl vinkar långsamt med ett snett leende mot  
Karin. Karin vinkar glatt tillbaka. Karl drabbades av en 
stroke för ett par månader sedan, och håller på med sin  
rehabträning.
”Inte för att jag vet varför en gammal gubbe som jag skulle behö-

va rehabiliteras för” hade han sagt till Karin. ”Bara jag kan se 
och prata någorlunda normalt, så är jag nöjd, för då kan jag sitta 
här ut och läsa hela dagarna utan att behöva tänka på så mycket  
annat” fortsatte han när hon hade frågat honom en gång. Och 
det var sant att talet hade kommit tillbaka väldigt snabbt, 
och hon undrade lite om han verkligen ansträngde sig för att 
träna upp resten av kroppen.

Till sist tar kaffet slut, och efter ytterligare en tid så även de 
delar av tidningen Karin vill läsa. Hon samlar ihop brickan, 
tar in dofterna i ett djupt andetag och tar med sig brickan in. 
Kanske är det här en bra dag att göra hyllesaft?

I det här projektet har jag försökt skapa en ny version av 
ett radhusområde med fler kommunikationsytor mellan  
grannarna, och samtidigt göra det lite lättare att bo i husen. 

Konceptet består av ett område uppbyggt av cirkulära  
gårdar placerade ganska nära varandra. Rummet mellan  
gårdarna är ”utsidan”, eller ”gatan”, där människor kan röra sig, 
och brevbäraren, tidningsbudet och reklamutdelaren går för 
att dela ut sina varor i brevinkastet i väggen till köket. Köket, 
tillsammans med träd och buskar, bildar en liten gård utanför 
entrédörren.

På insidan av gårdarna finns en gräsplan med en liten park i 
mitten. Längs kanten på gräsplanen, precis utanför vardags-
rummens glasväggar ligger husens terrasser, där de boende 
kan äta sina mål, och även grilla, och ha nära till umgänge.

Husen är utformade för att lätt kunna anpassas efter olika 
rörelse- och funktionshinder. För att underlätta morgon- 
rutinen är brevinkastet placerat, så att posten hamnar i en bra 
höjd i köket, så att de boende slipper böja sig ner för att plocka 
upp posten från hallmattan, eller gå ut till brev-
lådan, vilket kan vara riskabelt många isiga dagar.

Den yttervägg i huset som ligger mest åt söder är ungefär 
en och en halv meter högre än den motsatta väggar, och har 
fönster placerade för att släppa in så mycket ljus som möjligt 
genom huset.
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